ST. HYACINTH BASILICA
BAZYLIKA ŚW. JACKA
Under the administration of the Congregation of the Resurrection
Zgromadzenie Księży Zmartwychwstańców

3635 W. George St. - Church; 3636 W. Wolfram St. - Office
Chicago, IL 60618 Tel. (773) 342-3636 Fax: (773) 342–3638

MASS SCHEDULE
ROZKŁAD MSZY
ŚWIĘTYCH
Saturday vigil Masses
Niedzielna Msza Św.
w sobotę
5:30 PM - English
7:00 PM - Polish

Sunday Masses
Msze Św. w niedzielę
6:00 AM - Polish
7:30 AM - English
9:00 AM - Polish
10:45 AM - English
12:30 PM - Polish
5:00 PM - English
6:30 PM - Polish

Weekday Masses
Msze Św. w tygodniu
6:00 AM - English
7:00 AM - Polish
8:00 AM - English
7:00 PM - Polish
First Fri. - 5:30 PM English

PARISH OFFICE
BIURO PARAFIALNE
Monday - Friday
Poniedziałek - Piątek
9:00 AM - 7:00 PM
Lunch Break / Przerwa
1:00 - 1:30 PM

PARISH STAFF
MONDAY / PONIEDZIAŁEK - APRIL 5
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Ks. Adam Piasecki, +Daniel Wybraniec
8:00 AM - Health for Larry Nazimek, +Edward & Lorraine Nazimek;
12:30 PM - +Henryk Janicki w 17. rocz. śmierci; +Justyna Drąg, +Maria
Koszur
7:00 PM - W intencji księży zmartwychwstanców posługujących w
naszej bazylice
TUESDAY / WTOREK - APRIL 6
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Ks. Adam Piasecki, +Daniel Wybraniec
8:00 AM - Health & blessing for Paul; +Edward & Lorraine Nazimek;
7:00 PM - +Justyna Drąg, +Daniel Wybraniec
WEDNESDAY / ŚRODA - APRIL 7
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O Boże błog. i potrzebne łaski dla Heleny Grot z ok. 91.
rocz. urodzin; +Ks. Adam Piasecki
8:00 AM - Health for Larry Nazimek, +Edward & Lorraine Nazimek;
7:00 PM - +Daniel Wybraniec, +Justyna Drąg
THURSDAY / CZWARTEK - APRIL 8
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - O potrzebne łaski dla Ks. Stanisława Lasoty z okazji
rocznicy święceń kapłańskich; +Józefa Inda w 6. rocz. śmierci
8:00 AM - Health for Larry Nazimek, Health and blessing for Elizabeth
Anaya & Jesus Alberto Anaya; +Edward & Lorraine Nazimek;
7:00 PM - O potrzebne łaski dla Ks. Stanisława Lasoty z okazji rocznicy
święceń kapłańskich; +Daniel Wybraniec, +Justyna Drąg, +Józefa Inda
w 6. rocz. śmierci
FRIDAY / PIĄTEK - APRIL 9
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Ks. Adam Piasecki, +Franciszek Inda, +Zofia i Andrzej
Kudlacz
8:00 AM - Health for Larry Nazimek, +Edward & Lorraine Nazimek;
7:00 PM - +Daniel Wybraniec, +Justyna Drąg
SATURDAY / SOBOTA - APRIL 10
6:00 AM - For the living and deceased members of Nazimek Family;
7:00 AM - +Dusze w czyśćcu cierpiące
8:00 AM - Health & blessing for Paul; Health for Larry Nazimek,
+Edward & Lorraine Nazimek;
11:30 AM - Wedding: Lester Doniec & Katherine Konsor
5:30 PM - +Michael Connolly Sr & Jr; +Irene Bork, +Fr. Adam Piasecki
7:00 PM - +Daniel Wybraniec, +Justyna Drąg
DIVINE MERCY SUNDAY / NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA
BOŻEGO - APRIL 11
6:00 AM - +Dusze w czyśćcu cierpiące, +Janina Nawrot
7:30 AM - For the living & deceased members of Nazimek Family;
Health & blessing for Larry Nazimek, +Fr. Adam Piasecki, +Jan Plewa
9:00 AM - +Lucjan Milewski w 16. rocz. śmierci, +Stanisław, Zbigniew
i Janina Uss i zmarli z rodziny; +Stanisława i Konstanty Olechno i
zmarli z rodziny; +Edward Haruza, +Daniel Wybraniec, +Justyna Drąg
10:45 AM - +Edward & Lorraine Nazimek, +Edward Bourne
12:30 PM - O zdrowie dla Rafała z rodziną; +Ks. Adam Piasecki,
+Anthony Kowalik, +Nick Koszur, +Regina i Aleksander Sokół;
+Szczepan i Jadwiga Stachurski, +Jan Binkul
5:00 PM - For Parishioners;
6:30 PM - Za Parafian; O
zdrowie dla Grażyny Nida;
O Boże błog. dla Jocelyn
Gutierrez; O nawrócenie
Romana; +O spokój duszy
dla Wandy Nida i zmarłych
z rodziny; +Ks. Adam
Piasecki

REV. STANISŁAW JANKOWSKI, C.R., PASTOR
REV. STEVEN BARTCZYSZYN, C.R.
REV. STANISŁAW LASOTA, C.R.
REV. ANTONI DZIOREK C.R.
SR. ANNA GÓRSKA MCHR
SR. MARIOLA INDA MCHR
SR. KINGA HOFFMANN MCHR
Permanent Deacon / Stały Diakon - FRANK GIRJATOWICZ
President of Pastoral Parish Council / Przewodniczący
Rady Parafialnej - JOSEPH JUREK
Music Director / Dyrektor muzyczny - PIOTR MRUGAŁA
Financial Secretary / Finanse - KATARZYNA WIETRZAK

CONFESSION / SPOWIEDŹ
MONDAY—SATURDAY:
SATURDAY:
PONIEDZIAŁEK—SOBOTA:
SOBOTA:

7:45 AM & 6:45 PM
5:00 PM
7:45 AM & 6:45 PM
5:00 PM

BAPTISM / CHRZTY
1st and 3rd SUNDAY in English, after the Mass at 10:45 AM;
2nd and 4th SUNDAY in Polish, after the Mass at 12:30 PM
Arrangements are to be made in the parish office at least one
month before the date of baptism.
1-wsza i 3-cia NIEDZIELA w j. angielskim po Mszy Św. o
10:45 AM; 2-ga i 4-ta NIEDZIELA w j. polskim po Mszy Św. o
12:30 PM. Należy zgłosić się do biura parafialnego
przynajmniej na miesiąc przed datą chrztu.

MARRIAGE / ŚLUBY
Arrangements are to be made in the parish office at least six
months before the date of marriage.
Należy zgłosić się do biura parafialnego przynajmniej na sześć
miesięcy przed planowaną datą ślubu.

MARRIAGE BANNS / ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE
FIRST CALL

Paul Borzan & Kathy Lis
THIRD CALL

Lester Doniec & Katherine Konsor
BAPTISM / CHRZTY
Liam Golebiowski
PRAY FOR THE DECEASED
MÓDLMY SIĘ ZA OSTATNIO ZMARŁYCH

† Bogdan Wąż, † Linda Dian Mosur
Adoration of the Blessed Sacrament
Monday-Friday: 8:30 AM - 6:45 PM

Adoracja Najświętszego Sakramentu
Od poniedziałku do piątku: 8:30 AM - 6:45 PM

EASTER SUNDAY

APRIL 4, 2021

Dear Parishioners and Guests of St. Hyacinth Basilica.
Another Easter, another Holiday
which is so very important for us.
We make an effort to rebuild our dignity,
which is cast into the ashes of the earth
by every sin committed;
move away the " stone of great weight "
and feel free again.
And most importantly, this Easter is to meet the Risen Christ,
the True Witness of earthly and eternal life.
Jesus, the Risen One, wins again for us.
Let our hearts be moved through the eyes of our soul
and look into the distance, beyond the veil, into eternity,
and thank God for His Son and His Resurrection,
for Life and for Hope.
We wish you all a joyful celebration of the Easter Holidays
Fr. Stanislaw Jankowski CR,
Pastor

Easter Monday is a thanksgiving day for the
Congregation of Resurrection.
It is the anniversary
of the profession of
first vows by the
founders of the
Congregation in
1842.
On the occasion of the
Easter celebration in our
basilica one can gain
a plenary indulgence.
In order to obtain it, the
faithful must, in addition
to being in the state of
grace: have the interior
disposition of complete detachment from sin, even venial
sin; have sacramentally confessed their sins; receive the
Holy Eucharist and pray for the intentions of the Pope.
CHICAGO

We would like to express our gratitude to Sister Mariola
for her hard work to prepare our basilica for the Holy
Week and Easter with the beautiful decorations.
Thank you to Mr. Stanley who prepared the tomb and to
all the volunteers who clean our church every week.
We would like to take this opportunity to thank our
organist, Mr. Piotr Mrugala, for preparing the music
during the Holy Week and Easter. Also thank you to all
the lectors, altar servers, ushers, and volunteers who help
at the entrance door every week.
May the Risen Lord reward your
kindness and give you many blessings.
ST. HYACINTH BASILICA

EASTER SUNDAY

APRIL 4, 2021
MEDITATION FOR
EASTER SUNDAY
John 20, 1-9

Today we begin the Easter Season, our 50-day meditation
on the mystery of Christ's Resurrection. Our Gospel
today tells us about the disciples' discovery of the empty
tomb. It concludes by telling us that they did not yet
understand that Jesus had risen from the dead. Thus, the
details provided are not necessarily meant to offer proof
of the Resurrection. The details invite us to reflect upon a
most amazing gift, that is faith in Jesus and his
Resurrection.
Each of the four Gospels tells us that Jesus' empty tomb
was first discovered by women. This is notable because
in first-century Jewish society women could not serve as
legal witnesses. In the case of John's Gospel, the only
woman attending the tomb is Mary of Magdala. Unlike
the Synoptic accounts, John's Gospel does not describe
an appearance of angels at the tomb. Instead, Mary is
simply said to have observed that the stone that had
sealed the tomb had been moved, and she runs to alert
Simon Peter and the beloved disciple. Her statement to
them is telling. She assumes that Jesus' body has been
removed, perhaps stolen. She does not consider that Jesus
has been raised from the dead.
Simon Peter and the beloved disciple race to the tomb,
presumably to verify Mary's
report. The beloved disciple
arrives first but does not enter
the tomb until after Simon
Peter. This detail paints a vivid
picture, as does the detail
provided about the burial
cloths. Some scholars believe
that the presence of the burial
cloths in the tomb offers evidence to the listener that
Jesus' body had not been stolen (it is understood that
grave robbers would have taken the burial cloths together
with the body).
The Gospel passage concludes, however, that even
having seen the empty tomb and the burial cloths, the
disciples do not yet understand about the Resurrection. In
the passage that follows, Mary of Magdala meets Jesus
but mistakes him for the gardener. In the weeks ahead,
the Gospel readings from our liturgy will show us how
the disciples came to believe in Jesus' Resurrection
through his appearances to them.
Our Easter faith is based on their witness to both the
empty tomb and their continuing relationship with
Jesus—in his appearances and in his gift of the Holy
Spirit.
CHICAGO

What is Divine Mercy Sunday?
In a series of revelations to St. Maria Faustina Kowalska in
the 1930s, our Lord called for a special feast day to be
celebrated on the Sunday after Easter. Today, we know that
feast as Divine Mercy Sunday, named by Pope St. John Paul II
at the canonization of St. Faustina on April 30, 2000.
The Lord expressed His will with regard to this feast in His
very first revelation to St. Faustina. The most comprehensive
revelation can be found in her Diary entry 699:
My daughter, tell the whole world about My inconceivable
mercy. I desire that the Feast of Mercy be a refuge and a
shelter for all souls, and especially for poor sinners. On that
day the very depths of My tender mercy are open. I pour out a
whole ocean of graces upon those souls who approach the
fount of My mercy. The soul that will go to Confession and
receive Holy Communion shall obtain complete forgiveness of
sins and punishment. On that day are opened all the divine
floodgates through which graces flow. Let no soul fear to draw
near to Me, even though its sins be as scarlet. My mercy is so
great that no mind, be it of man or of angel, will be able to
fathom it throughout all eternity. Everything that exists has
come from the very depths of My most tender mercy. Every
soul in its relation to Me will contemplate My love and mercy
throughout eternity. The Feast of Mercy emerged from My
very depths of tenderness. It is My desire that it be solemnly
celebrated on the first Sunday after Easter. Mankind will not
have peace until it turns to the Fount of My mercy.

A Divine Mercy Sunday celebration in our Basilica will
be held on Sunday, April 11 starting at 1:30pm.
The prayer will begin with the exposition of the Blessed
Sacrament and conclude with the recitation of the Divine
Mercy Chaplet at 3:00 pm. All are welcome.

ST. HYACINTH BASILICA

WIELKANOC
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Kochani Parafianie i Goście Bazyliki św. Jacka
Kolejna Wielkanoc. Kolejne Święta,
tak bardzo ważne dla nas.
Podejmujemy wysiłek, by odbudować swoją
godność rzuconą w proch ziemi każdym
popełnionym grzechem, odsunąć „kamień wagi wielkiej"
i poczuć się na nowo wolnym człowiekiem.
A najważniejsze w tę Wielkanoc
to spotkać Zmartwychwstałego – prawdziwego Świadka
życia doczesnego i wiecznego.
Jezus Zmartwychwstały znowu zwycięża dla nas.
Poruszmy nasze serca i oczami duszy
popatrzmy trochę w dal, poza zasłonę, w wieczność
i podziękujmy Jedynemu Bogu za Jego Syna i Jego
zmartwychwstanie, za życie, za nadzieję.

Wszystkim życzymy radosnego przeżycia świąt Wielkiej Nocy.
Ks. Stanisław Jankowski CR, proboszcz

PONIEDZIAŁEK
WIELKANOCNY ŚWIĘTO DZIEKCZYNIENIA
ZA ZGROMADZENIE
ZMARTWYCHWSTAŃCÓW
W tym dniu świątecznym Zgromadzenie Zmartwychwstańców
dziękuje Panu Bogu za łaskę powołania do życia w Kościele.
Zmartwychwstańcy obchodzą dzień Założycieli 17 lutego.
Natomiast Poniedziałek Wielkanocny jest dniem dziękczynienia
za powołanie do życia w Kościele. Ma to związek z pierwszymi
ślubami, które pierwsi uczniowie Bogdana Jańskiego złożyli na
Wielkanoc w roku 1842 w katakumbach św. Sebastiana w
Rzymie. Gdy wracali z katakumb św. Sebastiana słyszeli bicie
rezurekcyjnych dzwonów i postanowili się nazwać braćmi
zmartwychwstańcami. W tym dniu zapraszamy do wspólnej
modlitwy w intencji wspólnoty zakonnej zmartwychwstańców
posługującej przy naszej parafii, dziekując za ich powołanie i
prosząc o nowe i święte powołania.

CHICAGO

ODPUST ZUPEŁNY W BAZYLICE
Z okazji uroczystości Zmartwychwstania
Pańskiego, w naszej bazylice można uzyskać
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami: stan
łaski uświęcającej, modlitwa w intencji Ojca
Świętego i brak przywiązania do grzechu.

Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w
przygotowanie naszej bazyliki do Świąt Wielkanocnych.
W sposób szczególny dziękujemy siostrze Marioli za
dekoracje świąteczne, panu Stasiowi, oraz grupie osób
sprzatających kościół za ich czas i poświęcenie.
Dziękujemy również panu organiście i
chórowi za przygotowanie liturgii Wielkiego
Tygodnia i Wielkanocy oraz wszystkim
lektorom, marszałkom, ministrantom, a także
wolontariuszom, którzy pomagają przy
wejściu do bazyliki.
Bóg zapłać!
BAZYLIKA ŚW. JACKA
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ROZWAŻANIE
Święta Zmartwychwstania pozwalają spojrzeć na miniony
czas i odbudować nadzieję. Jak uczniowie biegnący
do grobu, idący do Emaus czy niewierny Tomasz –
odkrywamy, że Chrystus spełnia swoje obietnice,
że naprawdę żyje.

„Wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno…”

Bywają takie dni, które wprawiają człowieka
w zdziwienie, zakłopotanie, przynoszą smutek,
wewnętrzny niepokój. Dla osób o słabszej psychice jest
to czas frustracji, a niekiedy nawet załamania. To właśnie
wtedy pojawia się u nich pytanie, co dalej? Jak dalej żyć?
Dla innych, tych, co mają większy dystans do spraw,
wydarzeń i siebie samych, rozpoczyna się czas
intensywniejszej pracy, mobilizacji. Podejmują wysiłek,
by przezwyciężyć rodzące się trudności.
Dla Szymona Piotra i drugiego ucznia, którego Jezus
miłował, poranek owego pierwszego dnia po szabacie,
mógł być czasem załamania. Wydawało się, że po tym
piątku, który dziś nazywamy Wielkim, już nic więcej
nie może się wydarzyć… A jednak! Nie tylko piątek
okazał się Wielki. Oto jest także Wielka Noc i Wielka
Niedziela – Niedziela Zmartwychwstania. Początek nowej
drogi.
Wiadomość, że zabrano Pana z grobu, spada na Szymona
i drugiego ucznia zupełnie niespodziewanie. Gdy biegną
do grobu, zdaje się jednak, że w głębi serca coś
przeczuwają, że już wówczas zaczynają coś rozumieć.
Być może z każdym krokiem, który przybliża ich
do grobu, pojawia się coraz więcej wspomnień dni,
gdy Pan był z nimi. Może powracają Jego słowa: „Syn
Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją,
lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie” (Mk
9,31). W każdym razie, gdy przybiegają do grobu,
wchodzą do środka i widzą jego puste
wnętrze, da się powiedzieć tylko dwa
słowa: „Ujrzał i uwierzył”. Wydaje się,
że obaj czekali na tę chwilę. Jedno
krótkie spojrzenie na pusty grób
wystarczyło, by wszystko zrozumieć.
„Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze
Pisma, które mówi, że On ma powstać
z martwych”.
Wielkanoc to czas rozumienia i wiary. Niech więc te
Święta pomogą nam spojrzeć na wszystkie sprawy,
wydarzenia i na nas samych w świetle zmartwychwstania.
Bo to Chrystus Zmartwychwstały pozwala lepiej rozumieć
i mocniej wierzyć.
CHICAGO

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA
Wszystkich członków Koła Żywego Różańca
zapraszamy w Niedzielę Miłosierdzia,
11 kwietnia, na Mszę św. o godz. 12:30 pm
w ich intencji oraz na wymianę
tajemnic różańcowych i „Święconkę”
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!
Czuwanie Arcybractwa Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa i
Niepokalanego Serca Maryi odbędzie się
w sobotę, 10 kwietnia. Zapraszamy

PAPIESKA INTENCJA NA KWIECIEŃ
Intencja powszechna: Podstawowe prawa
Módlmy się za osoby, które narażają
swoje życie walcząc o podstawowe prawa
w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w
przeżywających kryzys demokracjach.
W czwartek, 8 kwietnia,
Ks. Stanisław Lasota, CR obchodzi kolejną
rocznicę święceń kapłańskich. Życzymy
Księdzu Bożych łask, opieki Matki
Najświętszej, uśmiechu na każdy dzień.
Otaczamy Księdza naszą serdeczną
modlitwą.

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
O pragnieniu ustanowienia tego święta w
Kościele po raz pierwszy Pan Jezus mówił
Siostrze Faustynie w Płocku w lutym 1931
roku, a potem powracał do tej sprawy w
kilkunastu objawieniach. Nic więc dziwnego,
że najpierw to święto według życzeń i
wskazań Jezusa obchodziła sama Siostra
Faustyna (por. Dz. 280, 89, 420, 1073-1074).
Jej rola w tym zadaniu (ustanowienia święta
Miłosierdzia) polegała nie tylko na
przekazaniu słów Jezusa wileńskiemu
kierownikowi duchowemu, ale także na
wspieraniu jego wysiłków swą modlitwą i cierpieniem.

Od Wielkiego Piątku codziennie przed wieczorną Mszą
św. odmawiana jest Nowenna do Miłosierdzia Bożego.
W niedzielę 11 kwietnia, zapraszamy do naszej bazyliki
na nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia po Mszy
świętej o godz. 12:30 pm, które zakończymy koronką do
Miłosierdzia Bożego o godz. 3:00 pm.

BAZYLIKA ŚW. JACKA
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FINANCIAL REPORT / RAPORT FINANSOWY

WSPÓLNOTY NASZEJ PARAFII

March 21, 2021 - 21 marca 2021

WSPÓLNOTA „PŁOMIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO”

Actual Sunday Collections / Niedzielna składka
Budget for the week/Tygodniowy budżet
Deficit/Deficyt
Second Collection - Easter Flowers

$7,778.00
$10,000.00
$(2,222.00)
$4,867.00

The suggestion for a weekly donation to defray the
church expenses is equivalent to ONE HOUR WAGE.
Thank you for your continued support!
Sugerowana tygodniowa ofiara na
pokrycie kosztów kościoła to
równowartość jednej godziny
wynagrodzenia. Dziękujemy za
nieustanne finansowe wsparcie i
bardzo prosimy o ofiary na utrzymanie
naszej pięknej bazyliki.

THANK YOU FOR ALL THE DONATIONS TO
ST. HYACINTH BASILICA
Serdeczne "Bóg Zapłać" składamy wszystkim
ofiarodawcom za ofiary złożone na naszą bazylikę
03/21/2021
$2,000 - Maria Greczek
$1,200 - Anna Scislowicz
$500 - Barbara i Zenon Przytulscy
$375 - Anonymous
$200 - Paweł S. Gustab
$200 - Waldemar Koszela
$200 - Victoria Reformina
$100 - Bryan Quinlan, Stanislaw Kielbasa, Michael
McGuire, Andrzej Stopka, Ewa, Janina i Roman
Ogrodnik

5 KWIETNIA, W PONIEDZIAŁEK
WIELKANOCNY, ZAPRASZAMY NA MSZE
ŚW. W JĘZYKU POLSKIM O GODZ.
7:00 AM, 12:30 PM I 7:00 PM.
W tym dniu biuro parafialne będzie nieczynne.

Spotkania Szkoły Nowej Ewangelizacji odbywają sie w każdą
niedzielę w Resurrection Hall na I-szym piętrze o godz. 17:00.
Po spotkaniach wspólnota udaje się na Mszę Świętą do Bazyliki
sw. Jacka na godz. 18:30. Bezpośrednio po Mszy Św. odbywa
się spotkanie modlitewne. W każdą 4-tą niedzielę miesiąca po
Mszy Św. jest dodatkowo indywidualne błogosławieństwo
Najświętszym Sakramentem. Zapraszamy
________________________________________________________________________________________

GRUPA MODLITEWNA ŚW. OJCA PIO

zaprasza na wspólną modlitwę w każdą niedzielę
po Mszy Św. wieczornej oraz na Mszę św. wieczorną
w każdą 3. środę miesiąca.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARCYBRACTWO STRAŻY HONOROWEJ NAJŚWIĘTSZEGO
SERCA PANA JEZUSA

zaprasza w każdą pierwszą sobotę miesiąca, po Mszy Św.
wieczornej na czuwanie modlitewne o godz. 8:00 PM.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH

Spotkania formacyjne, połączone z modlitwą odbywają się w
każdą 3-cią niedzielę miesiąca o godz. 2:15 PM w Res. Hall
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Spotkanie członkiń i wymiana tajemnic różańcowych odbywa
się w każdą I niedzielę miesiąca w kaplicy.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA

podejmuje dobrowolną abstynencję, modlitwę, post i jałmużnę
w intencji ludzi uzależnionych. W każdy ostatni wtorek
miesiąca o 7:00 PM odprawiana jest w naszej bazylice Msza
Św. w intencji osób uzależnionych.
ANONIMOWI ALKOHOLICY

Spotkania AA odbywają się w każdy czwartek o godz. 8:00
wieczorem w Resurrection Hall.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NABOŻEŃSTWO DO NAJŚWIĘTSZEJ DUSZY CHRYSTUSA

W ostatnią sobotę każdego miesiąca zapraszamy na
Nabożeństwo po Mszy Św. wieczornej w kaplicy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WSPÓLNOTA „GALILEA”

W każdą środę po Mszy Św. wieczornej w Res. Hall
pochylamy się nad Żywym Słowem Pana.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SODALICJA ŚW. TERESY

Podejmuje rozszerzenie nabożeństwa do św. Teresy od
Dzieciątka Jezus. Spotkania odbywają się z okazji
wspomnienia św. Teresy oraz w okresie Bożego Narodzenia i
Wielkanocy. Opiekunem grupy jest s. Anna Górska MChR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MISJA DLA UBOGICH

SECOND COLLECTION - EASTER
This week’s second collection is
for the REPAIRS.
II SKŁADKA - WIELKANOC
Dzisiejsza druga składka
przeznaczona jest na
NAPRAWY I REMONTY.
CHICAGO

Celem i priorytetem misji jest niesienie pomocy przede
wszystkim modlitewnej, ale również finansowej i materialnej
najuboższym w Ugandzie i Tanzanii. Aby dowiedzieć się więcej,
odwiedź naszą stronę www.themissionforthepoor.com lub
zadzwoń do Janiny (773) 512-2077. Donacje można składać:

Polish & Slavic Federal Credit Union - 4147 N Harlem Ave,
Norridge, IL 60706 - Numer Konta 133 86 99
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHOLA DZIECIĘCA I MŁODZIEŻOWA
Zapraszamy chętnych do śpiewania w scholi młodzieżowej „Emaus”
i dziecięcej „Aniołki Jackowa”. Więcej informacji u siostry Kingi.
CHÓR BAZYLIKI ŚW. JACKA

Próby odbywają się w każdą niedzielę w salce pod plebanią, w
godz. od 10:30 AM do 12:15 PM. Zapraszamy chętnych.

BAZYLIKA ŚW. JACKA

